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Witamy Was, drodzy Czytelnicy! 
 

 Minęły ciepłe, słoneczne wakacje. Nadeszła szaruga jesien-
na. Dni są już krótsze, zimniejsze. Ale jest dobra strona jesieni - mamy wię-
cej czasu na lekturę naszej szkolnej gazetki w październikowy czy listopa-
dowy wieczór… I choć za oknem obraz nieraz będzie mglisty i szary, my 
przygotowaliśmy dla Was ciepłe „Ikarkowe” artykuły. A żeby było „dla 
każdego coś ciekawego”-  nie zabraknie tematów, którymi żyje nasza 
szkoła na jesień: od Dnia Edukacji Narodowej, poprzez wizytę Gości z za-
granicy, polskie tradycje i święta, aż do Dnia Życzliwości.  Zapraszamy do 
czytania - tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. 

 
Redakcja 

       Zaduszki 
 

W dzień zaduszny, 
W czas jesieni 
Odwiedzamy bliskich groby. 
Zapalamy zasmuceni 
Małe lampki – znak żałoby. 
 
My o bliskich pamiętamy, 
Byśmy lepsi się stawali, 
Lecz i takie są mogiły, 
Gdzie nikt lampki nie zapali. 
 
(autor nieznany) 
 
 

Przypomniał Michał Biernat 5 a 

11 listopada 
Jadwiga Czarniecka – Fiedlerowa 

 

Oto dzwony przebiły dzień szary 
i we flagi już strojne ulice, 
oto mienią się barwne sztandary, 
a z nas każdy zjaśnione ma lice. 
Idą hufce i hordy od rana, 
idą piesze i konne brygady, 
wszystkie karne i równe jak ściana 
wśród dzisiejszej radosnej parady. 
Idą starsi i młodzież, i dzieci, 
gra muzyka wśród tłumów powodzi. 
Hymn dziękczynny do niebios gdzieś 
leci: 
smutną Polskę Bóg szczodrze nagrodził. 
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Wizyta nauczycieli z Anglii oraz z Indii w naszej szkoleWizyta nauczycieli z Anglii oraz z Indii w naszej szkoleWizyta nauczycieli z Anglii oraz z Indii w naszej szkoleWizyta nauczycieli z Anglii oraz z Indii w naszej szkole 

  

        Pewnie wiecie, że od 23 do 30 października gościć będziemy 
w szkole sześciu nauczycieli z zaprzyjaźnionych placówek (Szkoły 
ST. Francis- Xavier w Oldbery w Anglii oraz Szkoły ST. Stephens 
w Dahod w  Indiach). 

Program wizyty jest bardzo ciekawy. Goście poznają naszą szkołę, 
organizację jej pracy, będą uczestniczyć w wybranych zajęciach  
i apelu specjalnie dla nich przygotowanym. Zwiedzą Wrocław i nie-
które piękne zakątki naszego kraju. 

Dla nas również przewidziane są atrakcje, jak choćby „Dzień an-

gielsko-indyjski”, wystawy w klasach i na korytarzach i … możli-
wość bezpośredniej rozmowy z obcokrajowcami. Atrakcją „Dnia 
angielsko-indyjskiego”  będzie występ zespołu tańca orientalnego 
Nafrini. 

To, jak Goście zapamiętają wizytę w naszej szkole zależy od nas wszystkich. Pamiętajmy więc o 
dobrym zachowaniu, pogodzie ducha, życzliwości i koniecznie szerokim uśmiechu. 

Miłych wrażeń ze spotkania życzy redakcja „Ikarka”. 

 

Wielka Brytania  
Nazwa oryginalna: United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. 

Powierzchnia: 244 100 km2 

Stolica: Londyn 

Główne miasta: Birmingham, Manchester, 
Leeds, Glasgow, Liverpool, Sheffield, Edyn-
burg, Bristol, Belfast, Cardiff 

Ustrój polityczny: dziedziczna monarchia 
parlamentarna 

Jednostka monetarna: 1 funt szterling (£ ) = 
100 pensów 

Liczba ludności: 59,6 mln (2001) 

Narodowości: Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, 
Walijczycy, Hindusi, Pakistańczycy, Arabowie, 
Cypryjczycy, Żydzi, Włosi, Polacy. 

Indie 

Pełna nazwa: Republika Indii 

Powierzchnia – 3 287 600 km2 

Stolica: Delhi 

Główne miasta: Bombaj, Kalkuta, Madras, 
Hajdarabad, Bangalur, Ahmadabad 

Ustrój polityczny: republika związkowa 

Jednostka monetarna: rupia indyjska 

Liczba ludności: 944,6 mln 

Skład etniczny: Hindustańczycy, Biharczy-
cy, Bengalczycy, Jelugu, Marathowie, Gu-
dżaratczycy, Malajali i in. 

Informacje sporządzono na podstawie: 

Wielkiego Atlasu Świata  (Polskie Media  Amer.Com) 

 

Zespół Nafrini 
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14 PAŹDZIERNIKA NASI DRODZY NAUCZYCIELE OBCHODZILI SWOJE 
ŚWIĘTO! Z tej okazji dedykujemy im poniższe życzenia: 

Drodzy Nauczyciele, w dniu święta Waszego 

życzymy Wam wszystkiego najlepszego: 

samych dobrych wiadomości, 

w życiu prywatnym- miłości, pomyślności, ogromnej radości, 

przyjaciół niezawodnych, 

uczniów fajnych, miłych, zdolnych, 

tak, by do pracy co dzień wstawać się chciało 

i życie Wam się nie komplikowało! 

(No i oczywiście wszystkich rzeczy na świecie, 

jakich zapragniecie!) 

 
Napisała Klaudia Osińska V a 

Za nami już:Za nami już:Za nami już:Za nami już:    
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
W wyniku  jawnie, demokratycznie i aktywnie przeprowadzonego głosowania   

Przewodniczącą SU została: Hanna Brzezińska z kl. 6a,  
a jej zastępcami:  Michał Humiński (kl. 6c) i Małgosia 
 Mikita (kl. 6d). 
Pewnie wiecie, że Hania w imieniu uczniów 
złożyła do Pani dyrektor listę naszych  próśb. 
W następnym numerze porozmawiamy z nią o tym. 

Na zdjęciu Hania w środku 

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów 
Tradycyjnie już w sobotę (3 października) do braci 
uczniowskiej przyjęto 109 pierwszoklasistów. W tej uro-
czystości uczestniczyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, 
ale także rodzice, rodzeństwo, dziadkowie naszych milu-
sińskich. Było to pierwsze podniosłe wydarzenie w życiu  
pierwszaków.  
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Rozmowa z Panem Mariuszem Mielczarkiem 
 

- Od ilu lat jest Pan nauczycielem? 
- Od 21 lat. 
- Dlaczego wybrał Pan ten przedmiot, matematykę? 
- Bo nie lubiłem języka polskiego. 
- Ile lat uczy Pan w SP 118? 
- Drugi rok. 
- W jakich innych szkołach uczył Pan wcześniej? 
- W podstawówce i gimnazjum. 
- Na czym skupia się Pan szczególnie, ucząc matematyki? 
- Żeby mi uczniowie „nie weszli na głowę”. 
- Jakie ma Pan zainteresowania, hobby? 
- Lubię sport i turystykę. 
- Czy ma Pan jakieś zwierzątko? 
- Tak, akwarium z rybkami. 

 

Rozmawiała Weronika Kowalczyk z  kl. 4 b 

 

Rozmowa z Panią Teresą Sienkiewicz 
 
- Kim chciała Pani zostać, kiedy miała Pani ok.12 lat? 
- Nie zastanawiałam się nad tym. 
- Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
- Moim ulubionym kolorem jest niebieski. 
- Od ilu lat pracuje Pani w naszej  szkole? 
- Od 14 lutego 1994r.Od samego początku. Można powiedzieć,  
   że jestem już weteranem. 
- Jaki jest Pani ulubiony film/serial ?        
- Ostatnio jestem fanką „Dr House’a”. 
- Jaki jest/był Pani ulubiony zespół muzyczny? 
- The Beatles. 
- Jaka jest Pani ulubiona książka? 
- „Mały Książę” Antonie De Saint-Exupery 
- Jakie Pani lubi cechy w uczniach, a jakich Pani nie toleruje? 
- Nie toleruje lenistwa. Lubię rzetelność, uczciwość, pracowitość  
  i kulturę osobistą. 

Rozmawiały: Agata Majewska, Katarzyna Mikulewicz, Hanna Pater z kl. 6b 
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Tradycja Wszystkich Świętych ma swój początek w starym celtyckim święcie. 
Oznaczała dla naszych przodków początek nowego roku. W tym dniu według 
sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się potop. W rzyczywistości początek 
temu świętu dało składanie hołdu ludziom, którzy zginęli w katakliźmie  
potopu.  
W Kościele katolickim jest to jeden z najważniejszych obrzędów w roku. 
Hallowen to dzień przed wszystkimi świętymi czyli 31 października.  
 
2 listopada- Dzień zaduszny 

Jest to dzień poświęcony zmarłym, których w tym dniu szczególnie się wspo-
mina. Jest to dzień, który skłania ludzi do duchowego kontaktu z ludźmi żyją-
cymi a taże zmarłymi. Tradycja obchodów tego święta sięga czasów biblijnych. 
Dusze oczekują w Czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. 
 
 

"Święto Zmarłych" - Bechler H. 
Na cmentarzu płomyki złote 
i groby w chryzantemach. 

Ludzie przyszli tu z myślą o tych, 
których już nie ma. 

 
Wspominają drogie imiona, 

zasłaniają lampki przed wiatrem, 
dla tych bliskich wieńce zielone 
i bukiety jesienne pełne kwiatów. 

Opracowała Katarzyna Mikulewicz z kl. 6b 
 
 
 
 

 
 
Czy wiesz, dlaczego 11 XI został ogłoszony Dniem Niepodle-
głości? Stało się tak, ponieważ 10 XI 1918 roku przybył do War-
szawy, zwolniony z magdeburskiego więzienia, Józef Piłsudski. 
Następnego dnia – 11 XI – Rada Regencyjna (tymczasowa wła-
d z a  P o l s k i )  p r z e k a z a ł a  m u  n a c z e l n e  
dowództwo nad tworzącą się polską armią. Józef Piłsudski 
utworzył rząd narodowy, skupił całą władzę w swoich rękach. 
11 XI jest uważany za dzień odzyskania niepodległości po 123 
latach niewoli. 

Michał Biernat kl.  5 a 
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21 LISTOPADA obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. Wymyślono go  
w Stanach Zjednoczonych. Od roku 2006 obchodzony jest we Wrocławiu. 
  To dzień, w którym nie można się bić, skarżyć, przezywać,  szarpać. 
Powinniśmy używać „magicznych słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.  
Życzliwość to też uśmiech. Taki dzień powinien być codziennie. 
Poniżej wybrałem dla Was bajkę Pani Doroty Głośnickiej, którą dedykuję Życzliwym:) 

Adam Wiśniewski kl. 2 c 
 

Zapasy wiewiórki 
Wiewiórka Martynka przygotowuje się do 
zimy. Właśnie wysypuje orzechy leszczyny 
i buczynę do ostatniej dziupli. Teraz mróz  
i śnieg nie będą straszne. Martynka jest 
dumna ze swojej pracy- tyle zapasów! 
- Tylko zaraz, zaraz… gdzie ja je pochowa-
łam? – zastanawia się. – Może w dziupli 
tego starego dębu? Nie. Może w jamce, na 
górce, koło buka? Też nie. Ojej, co ja teraz 

zrobię? 
Wiewiórka stoi pod drzewem i rozgląda się. 
- Chyba poproszę o pomoc dzięcioła. 
- Nie martw się, Martynko, coś poradzimy- ptak chętnie się zga-
dza. Fruwa od drzewa do drzewa i zagląda w dziuple. Swoim 
mocnym dziobem wystukuje dziurki na drzewach z zapasami. 
Wiewiórka wtyka w nie szyszki sosnowe- to znak, że są tu orze-
chy. 
- Dziękuję ci, dzięciole! Dzięki tobie znam dobrze swoją spiżarnię. 
 

ŻYCZLIWY wg „Słownika języka polskiego”: 
1.dobrze komuś życzący, przyjaźnie usposobiony ,  
przychylny; 
2. będący wyrazem, objawem przyjaznych uczuć,  
przychylności;  
Życzliwy człowiek. Życzliwe słowa. Życzliwy uśmiech. 
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Historia krasnoludka „Pilotka” 
 

 
W mieście Wrocławiu, w tym miejscu, gdzie obecnie pobudowane 
jest osiedle Kosmonautów i znajduje się Szkoła Podstawowa nr 118 
dawno temu było lotnisko. W wiejskim domku, niedaleko lotniska 
mieszkał skromnie pewien sympatyczny staruszek. Od wielu lat był 
samotny. Bardzo lubił rozmawiać z dziećmi bawiącymi się na polach i 
opowiadać im stare historie. Dzieci też chętnie spotykały się z nim, 
nazywały go nawet „nasz dziadziuś z lotniska”. 

 Staruszka zawsze interesowały samoloty, dlatego codziennie chodził oglądać 
jak startują i lądują. Z zachwytem patrzył, jak wzbijają się w górę. Marzył, żeby cho-
ciaż raz w swoim życiu spotkało go szczęście i mógł polecieć wysoko wśród chmur. 
Wiele razy siedząc przy lotnisku zamykał oczy i wyobrażał sobie jak leci w powietrzu, 
spogląda z góry na ziemię oraz podziwia białe obłoki. Chwilami myślał, że sam jest 
pilotem i siedzi za sterami samolotu. Tak był zachwycony latającymi maszynami, że 
sam wystrugał z drewna wiele modeli samolotów i przechowywał je w domu. Staruszka 
codziennie widzieli pracownicy lotniska i zastanawiali się, dlaczego tak często tutaj 
przychodzi. Pewnego razu jeden z pracowników ochrony lotniska podszedł do niego  
i spytał, dlaczego zawsze obserwuje samoloty. Sędziwy człowiek opowiedział wtedy 
nieznajomemu o swoim życiu i jedynym jeszcze marzeniu. Pracownik lotniska wysłu-
chał z zainteresowaniem tej opowieści i zrobiło mu się żal staruszka, słysząc jakie 
miał trudne i smutne życie. Ponadto był on bardzo miły i tak ujmujący, że pracownik 
ochrony obiecał pomóc w spełnieniu jego marzenia. Odchodząc powiedział, że zrobi 
wszystko co w jego mocy i odpowie za parę dni. Po przedstawieniu sprawy, dyrektor 
lotniska pomimo pewnych obaw wyraził zgodę na życzenie staruszka. Wsiadając po 
paru dniach do samolotu i lecąc wysoko wśród chmur, sędziwy człowiek nie wierzył, że 
to się dzieje w rzeczywistości. Wiele razy powtarzał: „to chyba sen”. Po wylądowaniu 
jego twarz mimo oznak wieku, była promienna i szczęśliwa. Staruszek wszystkim po-
kłonił się, serdecznie podziękował i udał się do domu. Następnego dnia, kiedy przy-
szedł na lotnisko, popatrzył w niebo i powiedział: „Jestem już stary, samotny, nikt na 
mnie nie czeka, spełniło się moje ostatnie życzenie, mogę więc Panie Boże spokojnie 
umrzeć”. Po paru tygodniach zmarł. Kiedy dowiedzieli się o tym pracownicy lotniska, 
zrobiło im się smutno, a jednocześnie byli dumni z siebie, że mogli dostarczyć sympa-
tycznemu staruszkowi jeszcze trochę radości. Przez długi czas pracownikom brako-
wało jego obecności. Często  kierowali  wzrok  w  stronę,  gdzie  zazwyczaj   przycho-
dził   i   wspominali  go  z   sentymentem.   Traktowali   staruszka  jak dobrego ducha  
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lotniska, dlatego postanowili upamiętnić w tym miejscu jego pobyt. Swoim wyglądem 
przypominał on Papę Krasnala, pracownicy zdecydowali więc postawić przy lotnisku nie-
wielki pomnik skrzata. Żeby było bardziej wymownie, to na dłoni umieszczono krasnalowi 
model samolotu, którym leciał i nadano imię Krasnal Pilotek. 
Po paru latach pobudowano nowe duże lotnisko, a stare uległo likwidacji, żeby na tym 
miejscu postawić osiedle mieszkalne i szkołę dla dzieci. Pracownik lotniska, który pierw-
szy rozmawiał ze staruszkiem, chętnie zaopiekował się krasnalem Pilotkiem, ale zasta-
nawiał się, gdzie go będzie można postawić. Przez wiele lat Pilotek stał w ogrodzie opie-
kuna, a on szukał odpowiedniego miejsca. Pewnego razu dowiedział się, że szkoła miesz-
cząca się na byłym lotnisku nosi imię jednego ze sławnych pilotów i wtedy przyszedł mu 
do głowy wspaniały pomysł. Postanowił, że „staruszkowi” najlepiej będzie właśnie tam. 
Ponadto nie będzie samotny wśród wesołej gromadki dzieci, które zawsze tak lubił. 
 Odtąd Krasnal Pilotek na stałe zamieszkał w Szkole Podstawowej nr 118 przy 
Bulwarze Ikara. Przykucnął skromnie w głównym holu trzymając na dłoni model samolotu 
i serdecznym uśmiechem wita wszystkich, a szczególnie dzieci, które go bardzo kocha-
ją. 

Autor Michał Humiński  kl. 6c 
 

 

 
    

Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 
1892 r, w Błoniu, zmarł 12 maja 1970 r.  
w Londynie. Był generałem broni Wojska 
Polskiego, Naczelnym Wodzem Polskich Sił 
Zbrojnych w latach 1944-1945, Szefem szta-
bu Armii Wielkopolskiej w Powstaniu Wielko-
polskim w roku 1919. W wojnie polsko-
bolszewickiej w roku 1920 pełnił funkcję do-
wódcy 15 Pułku Ułanów Polskich. Podczas II 
wojny światowej został dwukrotnie rany, do-
stał się do niewoli sowieckiej. Od 4 sierpnia 
1941 roku był twórcą i dowódcą Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR. Latem 1942 po ewakuacji 
do Iranu wojska i ponad 20 tysięcy cywilów, 
uratowanych z łagrów i więzień, dowódcą 
Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu Pol-
skiego, którym dowodził w kampanii włoskiej 
(Bitwa o Monte Cassino). 

 

Źródło informacji : www.wikipedia.pl 
RYSUNEK wykonał:  

Michał Biernat z kl. 5a 
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CHERUB. REKRUT – Robert Muchamore 
 

„Rekrut” to pierwsza książka  wciągającej sagi Roberta Muchamore’a. 
Spotkamy się w niej z jedenastoletnim chłopcem – Jamsem Adamsem. 
Właśnie został zawieszony w prawach ucznia. Dlaczego? Bronił swojej 
matki, z której bezlitośnie wyśmiewała się klasowa kujonka. Popchnął 
ją, a pech chciał, że dziewczyna rozcięła sobie policzek. Całe zdarzenie 
było tylko nieszczęśliwym wypadkiem – ale nikt nie chce wierzyć Jame-
sowi. Naraził się szkolnemu gangowi, w którym prym wiódł brat poszko-
dowanej. Ale to nie był koniec jego nieszczęśliwej passy. Pewnego dnia 
wracając do domu zastał swoją matkę, jak zwykle, śpiącą przy telewizo-
rze. Tylko, że ona miała się już nigdy nie obudzić… Umarła. 

 Ojczym Jamesa zabrał do siebie jego młodszą siostrę Laurę, a sam James miał 
trafić do domu dziecka. Czy chłopak poradzi sobie w nowym towarzystwie? Jak potoczą 
się jego losy? I czym jest tajemniczy CHERUB? Tego dowiecie się już czytając Rekruta. 

 Ci, którzy będą chcieli śledzić dalsze losy Jamesa – mogą zajrzeć do kolejnych 
tomów sagi: „Kurier”, „Ucieczka” i następnych. 

Książka jest niestety niedostępna w szkolnej bibliotece. Chętnych do poczytania 
odsyłam do Filii nr 23, na Bulwarze Ikara. 

Hanna Pater kl. 6b 

MOIM ZDANIEM . . .  
Kawałek o Rzymie: „Bohaterowie i złoczyńcy” 
Cesarzy czczono jak bogów. 
Wielu rządziło mądrze. 
Niektórzy byli tyranami, 
A kilku -  szaleńcami! 
Oto najważniejsze informacje o czterech znanych cesarzach: 
- TYBERIUSZ 
ZASŁYNĄŁ: ze spędzania połowy swojego życia na wyspie 
Capri 
OCENA: ani bohater, ani nikczemnik. 
- KALIGULA 
ZASŁYNĄŁ: jako szaleniec, całkowicie niepoczytalny 
OCENA: najgorszy ze wszystkich 
KLAUDIUSZ 
ZASŁYNĄŁ: z mądrego panowania. 
OCENA: sumienny, choć zdziwaczały. 
NERON 
ZASŁYNĄŁ: z wymordowania swoich krewnych. 
OCENA: brutalny i niekompetentny. 
 

Swoją opinią o rzymskich cesarzach podzielił się z Wami   
Aleksander Bartosik z kl. 3b, którą sformułował po przeczytaniu 

książki „Rzymianie” Simona Adamsa 
(Wydawnictwo ARKADY). 
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PASKUDNY SZROTÓWEK…. 
 „Czyżby jesień przyszła szybciej w tym roku?” – zastanawiałem 
się, patrząc na drzewo kasztanowca. Był środek lata, tymczasem brzegi 
liści były zupełnie brązowe… Ale to nie sprawka jesieni, tylko znanego 
szkodnika kasztanowców - szrotówka  kasztanowcowiaczka… 
 

Parę słów o szkodniku: rozprzestrzenia się błyskawicznie, 
przenosi go wiatr. Pierwsze dorosłe osobniki szrotówka poja-
wiają się pod koniec kwietnia, wykluwają się  
z poczwarek zimujących w opadłych, niezgrabionych liściach. 
Larwy wgryzają się do blaszki liściowej, tworząc miny.  
A „zaminowany” liść usycha… 
Jedno pokolenie kasztanowców dojrzewa kilkanaście lat, tymczasem  
w ciągu roku na świat przychodzi nawet pięć pokoleń szrotówka kasz-
tanowcowiaczka! Wypowiedz wojnę szrotówkowi! Weź grabie w garść 
i… udaj się pod zaprzyjaźniony kasztanowiec. Najprostszą metodą  
walki ze szkodnikiem jest grabienie i niszczenie liści !!! 
 
Więcej informacji na stronie www. pomozmykasztanowcom.pl 
 

Kuba Prokopski kl. 2 c 

 
Mount Everest 
Mount Everest. Czomolungma- to najwyższy szczyt (8848 m n.p.m.) położony 
w Himalajach na granicy Nepalu i Chin. Przez miejscową ludność uważany za 
siedzibę bogów. Po raz pierwszy zdobyty 29.05.1953 r. przez Edmunda Hillary 
i Norgaya Tenzinga, a w 1978 r. przez Wandę Rutkiewicz. Wielu himalaistów 
nigdy nie dotarło na szczyt. 

    Adam Wiśniewski kl. 2 c 
 

 
 

 
 

 

Jest dwóch ojców i dwóch synów. Wybrali się na 
polowanie. Każdy upolował po jednym zającu.   
W sumie było ich trzy. 
Jak to możliwe? 

Agata Majewska kl. 6b 
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KOŃ sp 

Sp - pewnie się zastanawiacie, co to znaczy…? Po prostu- szlachetna półkrew. 
Taki koń to mieszaniec różnych ras. Ojciec może być np. koniem hanower-
skim, a matka koniem wielkopolskim. Gdyby i matka i ojciec byliby końmi 
np. hanowerskimi, źrebię nie byłoby półkrwi, lecz hanowerskie. Może być też 
tak, że matka jest sp, a ojciec trakeński, wtedy źrebię nadal jest sp. Konie pół-
krwi, jeżeli nie wywodzą się od szetlandów (kuców), tylko od koni np. 
KWPN *), małopolskich są świetne w różnych dyscyplinach sportu, np.  
w ujeżdżeniu (dresaż), skokach,  rajdach lub WKKW *). Cena koni sp kształ-
tuje się różnie, w zależności od ich genezy i sukcesów rodziców (od 1 tysiąca 
do 100 a nawet 200 tysięcy złotych!). 
 Piszę o koniach, ponieważ są moim życiem i pasją. Chodzę co tydzień 
na jazdę konną, mam tam swego ukochanego wałacha. Planuję kupić konia, 
to moje marzenie. 

*) KWPN to inaczej koń holenderski 
  

*) WKKW to dyscyplina końskiego sportu 
 Tekst i rysunki poniżej: 
Julia Maśluszczak kl.5 b 

 

Narysowała Weronika Chrzanowska kl. 5b 
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Konie od jakiegoś czasu są moją pasją. Kocham 
je, ponieważ są piękne. Myślę, że to bardzo 
mądre i miłe zwierzęta. Co tydzień mam jazdy 
konne na Partynicach. Uwielbiam tam wszyst-
kie konie, ale najbardziej Autografa. Jest to 
kary podpalany wałach. 
Poniżej narysowałam dla Was schemat budowy  
tego pięknego zwierzęcia. 

Weronika Chrzanowska kl. 5b 
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      1.                

     2.                 

      3.                

     4.                   

  5.                     

6.                       

   7.                      

      8.              

   9.                    

      10.              

     11.               

      12.                   

      13.               

     14.               

   15.                   

     16.               

    17.                   

      18.                

1. Jan dla kolegów 
2. Jedna z pór roku 
3. Surowiec potrzebny do wyrobu mebli 
4. Obowiązkowy przedmiot w klasie czwartej, podobny do plastyki 
5 „.........  wyrazów obcych” 
6.  Najlepsza przyjaciółka człowieka, dostępna w bibliotece 
7.  Marszałek Józef  ................ 
8. Obchodzi swoje święto 23 czerwca 
9. Papieskie państwo - miasto.  
10. Pisany do przyjaciela 
11. Spada z drzewa, zmienia kolor na jesień 
12. Szkodnik atakujący kasztanowce 
13. Gra (stołowy, ziemny) 
14. Np. Grunwaldzki, Pokoju, Zwierzyniecki, Milenijny 
15. ........  redakcyjna (informacje w czasopiśmie, m.in. skład redakcji, adres) 
16. ........  koralowa 
17. Frances ...........  Burnet, autorka „Tajemniczego ogrodu” 
18. Generał, w czasie II wojny światowej dowódca Armii Polskiej na Wschodzie 
 

Krzyżówkę opracowały Klaudia Osińska i Weronika Sobótka z kl. Va 
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Waldemar Malicki 
 

 Waldemar Malicki jest jednym z najbardziej 
wszechstronnych pianistów polskich. Ukończył z wyróż-
nieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku, po czym do-
skonalił swe umiejętności na seminariach mistrzow-
skich u Paula Badury-Skody w Wiedniu. 
 Koncertuje w Europie, Ameryce Południowej  
i Północnej, w Rosji i Japonii. Uprawia kameralistykę z  
najlepszymi polskimi skrzypkami i śpiewakami (Teresa 
Żylis-Gara, Stefania Toczyska, K.A. Kulka). 
 Występował m.in. na festiwalach: Warszawska 
Jesień, Wratislavia Cantans, Łańcut, Festiwal Pende-
reckiego, Wakacyjny Festiwal Gwiazd w Międzyzdro-
jach. Na koncertach galowych wykonuje własny, autor-
ski program pełen muzycznego humoru i wirtuozostwa. 
Występował m.in. dla instytucji kulturalnych i społecz-

nych (Fundacja rodziny Buzków, „Crescendum est” A. Gudzowatego), a w 
czerwcu 2000 roku wystąpił w ramach dnia polskiego na wystawie EXPO w Ha-
nowerze. 
 Nagrał 34 płyty z muzyką solową i kameralną m.in. dla Polskich Nagrań, 
Poltonu i Dux (Polska), Pavane (Belgia), Accord, Adda (Francja) Koch Records 
Schwann, Wergo (Niemcy), Pony Canyon (Japonia). Laureat nagród fonograficz-
nych: Fryderyk 1997, 2000 i 2003 oraz  Płyta Roku 1999. 
 Jest autorem i wykonawcą audycji o muzyce realizowanych dla Progra-
mu I i II telewizji publicznej. Wykonuje również specjalne recitale humoru mu-
zycznego wzbudzając sympatię m.in. publiczności polskiej, niemieckiej i ame-
rykańskiej. Posiada rzadko spotykaną obecnie zdolność improwizowania na za-
danie tematy. Był prezesem-założycielem  Towarzystwa im I.J. Paderewskiego. 
Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego w No-
wym Sączu. 
 

Przygotowała: Alicja Fleszar   4b 
 

Źródło: www.waldemarmalicki.com 
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Opiekun: 
Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

Nauczyciel pyta Jasia: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- Wiem, że to bardzo mądre ptaki.  
Odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny!  

Na lekcji przyrody nauczyciel zadał 
pytanie: 
- Jak myślicie, dokąd leci ptak, trzyma-
jąc w dziobie słomkę? 
Hania odpowiedziała pierwsza: 
- Napić się coca – coli.  

Nauczyciel do ucznia: 
- Jasiu co przedstawia ten wzór? 
- Mam to na końcu języka... 
- To wypluj szybko, bo to kwas 
solny!  

Nauczyciel matematyki na klasówce  
krzyczy na Jasia: 
- Ty znów ściągasz! Ile razy mówiłem,  
że nie można ściągać?! 
- Sześćdziesiąt siedem, proszę pana!  

- Proszę pani, czy można być karanym za to,  
  czego się nie zrobiło?  
- Nie Aniu, w żadnym wypadku.  
- To dobrze, proszę pani, bo ja  
  nie zrobiłam pracy domowej.  

Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?  
Tak, bardzo lubię. I lubię wracać 
ze szkoły.  
Nie lubię tylko tego czasu między 
pójściem a przyjściem.  


